RELATÓRIO REF. EDTIAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2020

RECURSO ADMINISTRATIVO
A empresa ADKL ZELL ER ELETRO SISTEMAS LTDA (RECORRENTE), apresentou
tempestivamente, fundamentada no art. 4º, inciso XVIII, da Lei Federal nº 10.520, de
17/07/2002 e no art. 68 do Regulamento de Licitações e Contratos do CEPE , RECURSO
ADMINISTRATIVO contra decisão que declarou como VENCEDOR no certame em
epígrafe a empresa RUNTIME AUTOMATION SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA
(RECORRIDA).
As contrarrazões ao recurso mencionado também foram apresentadas dentro do prazo
previsto pela empresa RUNTIME AUTOMATION SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA
(RECORRIDA), vencedora do certame.
O DEPARTAMENTO DE LABORATÓRIOS DE ADRIANÓPOLIS - DLA, do CEPEL,
órgão requisitante do objeto licitado, também protocolou a contra argumentação ao
recurso interposto pela empresa ADKL
ZELL ER ELETRO SISTEMAS LTDA
(RECORRENTE).
DO OBJETO DA LICITAÇÃO
Cuida-se de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, com o escopo para o
FORNECIMENTO DE SERVIÇO E DE MATERIAL DE BEM COMUM PARA AS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AT E BT, DETECÇÃO DE INCÊNDIO, SISTEMA DE CFTV
E DE CONTROLE DE ACESSO, SISTEMA DE 125 Vcc, SISTEMA DE TELEFONIA IP,
SISTEMA DE UPS, INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO (INTERNA E
EXTERNA), E DO SISTEMA DE REDE DE INFORMÁTICA NO PRÉDIO DO
LABORATÓRIO DE SMART GRID – SG1.
DAS RAZÕES RECURSAIS DA RECORRENTE
A empresa ADKL ZELL ER ELETRO SISTEMAS LTDA (RECORRENTE), alega que a
Empresa
RUNTIME
AUTOMATION
SOLUCOES
INDUSTRIAIS
LTDA,
(RECORRIDA) não atendeu ao instrumento convocatório e em linhas gerais apresenta
o seguinte:
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DAS CONTRARRAZÕES DA RECORRIDA
Dentre os argumentos apresentados pela RECORRIDA, destacamos aqui os principais
pontos abordados no Recurso e arguidos pela RECORRENTE nas Contrarrazões
apresentadas:
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A RECORRIDA conclui solicitando que seja negado o provimento ao Recurso da
RECORRENTE, mantendo a mesma na condição de vencedora do certame.
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DA CONTRA ARGUMENTAÇÃO TÉCNICA
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DA ANÁLISE E JULGAMENTO DO RECURSO
Após análise dos documentos expomos o seguinte:
A presente licitação segue as diretrizes do Regulamento de Licitações e Contratos do
CEPEL, artigo 31, item 4: No caso de utilização da modalidade pregão, as normas de
Lei 10.520/2002, aplicam-se para a etapa externa da licitação, a partir da sua sessão
pública de abertura até os atos de adjudicação e homologação.
É regida também pela legislação correlata, conforme consta no preâmbulo do Edital de
Pregão Eletrônico em foco.
Neste ínterim, convém explicitar sobre o Regulamento de Licitações e Contratos do
CEPEL, instrumento legal dos atos que compreendem os procedimentos licitatórios para
o atendimento do Centro.
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Cabe observar também que no Regulamento de Licitações e Contratos do CEPEL trata
na Seção 10 – Recurso, Artigo 68, Procedimentos para os recursos em geral.
1 – O agente de licitação deve declarar vencedor o licitante autor da melhor
proposta e que atenda a todas as condições do edital.
2 – Declarado o vencedor, durante a sessão pública, por meio presencial ou
eletrônico, qualquer licitante pode manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, quando deve ser concedido a ele o prazo de 5 (cinco) dias
úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde
logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual número de
dias, que devem começar a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
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Em face do exposto, salientamos que o Edital DLO.00012.2020, que trata de:
FORNECIMENTO DE SERVIÇO E DE MATERIAL DE BEM COMUM PARA AS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AT E BT, DETECÇÃO DE INCÊNDIO, SISTEMA DE CFTV
E DE CONTROLE DE ACESSO, SISTEMA DE 125 Vcc, SISTEMA DE TELEFONIA IP,
SISTEMA DE UPS, INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO (INTERNA E
EXTERNA), E DO SISTEMA DE REDE DE INFORMÁTICA NO PRÉDIO DO
LABORATÓRIO DE SMART GRID – SG1, está rigorosamente atrelado às diretrizes
impostas pelo Regulamento de Licitações e Contratos do CEPEL, indicado no seu
preâmbulo. Ademais, a redação do subitem 20.6 do Edital indica que o proponente que
vier a ser contratado declara conhecer, comprometer-se, respeitar, cumprir e fazer
cumprir, no que couber, o referido Regulamento.
Cumpre registrar que o CEPEL, quando da elaboração de seus processos licitatórios,
busca rigorosamente o cumprimento dos princípios elucidados na Constituição da
República, na Lei 10.520/2002 e no Regulamento de Licitações e Contratos do CEPEL,
principalmente quanto ao princípio da ampla competitividade e obtenção da proposta
mais vantajosa, não descuidando, porém de pleitear pela garantia, excelência e
eficiência da qualidade do objeto pretendido. Considerando, inclusive, tratar-se de
ajuste a ser executado sob a égide das legislações e regulamentos específicos sobre a
matéria.
É importante registrar ainda, que os princípios que norteiam esta licitação, ao mesmo
tempo em que visam afastar qualquer tratamento desigual e ilegal exigem que o CEPEL
se ampare em critérios que melhor atenda as exigências técnicas e financeiras para
realização dos serviços ou aquisições.
No Recurso apresentado pela RECORRENTE, a Empresa alega descumprimento pela
RECORRIDA às especificações técnicas contidas no Termo de Referência do Edital,
alega, ainda, que sua proposta atende integralmente ao instrumento convocatório.
Cumpre esclarecer que o CEPEL prima pela legalidade e lisura nos seus procedimentos
licitatórios em todas as suas fases e neste sentido, toda a documentação exigida é
criteriosamente analisada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e Órgão Requisitante. Em
especial ao objeto dessa licitação, compete ao órgão requisitante a análise técnica
pormenorizada da proposta comercial e especificações técnicas dos equipamentos a
serem fornecidos com vistas ao melhor atendimento para o CEPEL, em conformidade
aos termos de Edital e seus anexos.
Além disso, é facultado ao Pregoeiro no julgamento de habilitação e das propostas o
diligenciamento de quaisquer documentos que ou suscitem dúvidas quanto às suas
legalidades, ou que porventura durante a análise técnica preliminar efetuada pelo órgão
requisitante do CEPEL tenha detectado.
Nesta fase é facultado ao Pregoeiro arguir ao licitante sobre os elementos de sua
proposta visando a pronta adequação ao instrumento convocatório, conforme
previsão contida em edital, a seguir:
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DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

(...)8.4 O Pregoeiro poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade ou
qualquer outro aspecto da proposta.
(...)8.7 Nos termos do artigo 63 - item 4 e do artigo 67 - item 5, do
Regulamento de Licitações e Contratos do CEPEL, poderá ser concedido
o prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período, para que o
Licitante corrija os defeitos sanáveis constatados na sua proposta e nos
seus documentos de habilitação, apresentando, se for o caso, nova
documentação.
8.7.1 A correção dos defeitos sanáveis não autoriza alteração do valor final da
proposta, exceto para oferecer preço mais vantajoso para o CEPEL.
Ressalte-se também o estabelecido no Regulamento de Licitações e Contratos do CEPEL,
a seguir:
Artigo 2º - Vetores de Interpretação.
Inciso 5 - Em complemento, afirmam-se os seguintes vetores de
interpretação:
(...)
Alínea ”b”) devem-se preferir procedimentos simples e adotar as
formalidades estritamente necessárias para o melhor resultado técnico e
econômico, saneando defeitos ou falhas que não lhe comprometam, em
obediência a verdade material e a competitividade;
Artigo 68 - Procedimentos para os recursos em geral.
Inciso 7 – As razões e contrarrazões do recurso devem ser apresentadas
ao agente de licitação, que dispõe de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por
iguais períodos, para reavaliar sua decisão e dar os seguintes
encaminhamentos, conforme o caso:
(...)
Alínea "b") se não acolher as razões recursais, deve produzir relatório e
encaminhar o recurso para a autoridade competente, para decisão definitiva,
que deve ser produzida em 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por iguais
períodos.
Desta forma complementarmente as considerações e avaliação técnica do órgão
requisitante, verificou-se por meio das respostas apresentadas pelas partes que a
empresa ADKL ZELLER ELETRO SISTEMAS LTDA (RECORRENTE), não teria
motivação suficiente de Recurso para inabilitação da empresa RUNTIME
AUTOMATION SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA (RECORRIDA).
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A Contra Argumentação Técnica do Departamento de Laboratórios de
Adrianópolis – DLA, do CEPEL, indica ainda pelo indeferimento do recurso
apresentado pela empresa ADKL ZELL ER ELETRO SISTEMAS LTDA
Verificamos
as
CONTRARRAZÕES
apresentadas
pela
empresa
RUNTIME
AUTOMATION SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA, RECORRIDA, a CONTRA
ARGUMENTAÇÃO TÉCNICA de forma clara e detalhada, referente ao atendimento às
especificações técnicas no Termo de Referência do Edital e que a empresa ADKL ZELL
ER ELETRO SISTEMAS LTDA (RECORRENTE) apresentou lance ofertado na disputa
por Pregão Eletrônico com valor total superior, classificando-se em 3º lugar, também
justificando a desclassificação da proposta da empresa ADKL ZELLER ELETRO
SISTEMAS LTDA.
Sendo assim por todo o exposto, consideramos que o Recurso interposto pela empresa
ADKL ZELLER ELETRO SISTEMAS LTDA, é TEMPESTIVO visto que o mesmo ocorreu
dentro do prazo legal, havendo, entretanto, mérito na decisão do Pregoeiro em
classificar vencedor do certame a empresa RUNTIME AUTOMATION SOLUCOES
INDUSTRIAIS LTDA., certo que flagrante e comprovadamente, está o atendimento
ao instrumento convocatório, e que a referida empresa comprovou ter plena capacidade
de fornecimento e execução do objeto licitado, atendendo assim ao interesse público e
do CEPEL.
Isto posto, em atendimento ao previsto no art. 68, inciso 7, alínea “b” do Regulamento
de Licitações e Contratos do CEPEL, CONHEÇO do presente RECURSO, contudo NEGO
o seu PROVIMENTO e encaminho a decisão acima, para o julgamento da Autoridade
Competente, que proferirá a DECISÃO DEFINITIVA, que informada no sítio de
licitações e no sítio do CEPEL, será juntada aos autos do procedimento licitatório em
epígrafe.
Gisele Lopes de Araujo
Pregoeira
DLO - Departamento de Logística e Operações
CEPEL – Centro de Pesquisas de Energia Elétrica

De acordo
Luiz Carlos Vasconcellos da Silva Júnior
Gestor da Unidade de Licitações
DLO - Departamento de Logística e Operações
CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Elétrica

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2020
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